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Zápis č. 2/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Černava,
konaného dne 02.03.2016, od 17:30 hodin.

Přítomni: 
Josef Krouza, Milena Částková, Edwin Trapp, Zuzana Šťastná, Lenka Bauerová, Jan Průšová, Hana 
Kováčová.

Hosté:
Helena Plasová, Václav Pelikán, Zdeněk Borský, Josef Pelikán, Jan Průša a manželé Míškovi

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Černava (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:30 hodin starostou
obce Josefem Krouzou („dále jako „předsedající“). 

1. Schválení programu:

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva
a  v souladu  s informací  zveřejněnou  na  úřední  desce.  K návrhu  programu  nebyly  vzneseny  návrhy  na
doplnění. 
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje následující program zasedání:

1. Zahájení a schválení programu OZ.
2. Volba ověřovatelů zápisu.
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4. Výsledek hospodaření za rok 2015.
5. Návrh na změnu územního plánu.
6. Uvolnění bytu v DS -  výpověď.
7. Výběrové řízení na vytápění v pohostinství.
8. Výběrové řízení na opravu cest.
9. Projednání způsobu pronájmu bytů v DS.
10. Problematika svozu odpadů – informace.
11. Různé

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit  ověřovatele zápisu Janu Průšovou a Edwina Trappa. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Černava určuje ověřovateli zápisu Janu Průšovou a Edwina Trappa.

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
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3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

Všechny body byly splněny nebo budou projednány v následujících bodech

4. Výsledek hospodaření za rok 2015.

Byly podány informace o hospodaření za rok 2015 a o výsledku auditu za rok 2015, který proběhl bez 
připomínek.

5.   Návrh na změnu územního plánu.

Na rok 2017 připravíme úpravy do územního plánu tak, aby byly zapracovány aktuální požadavky. 

6. Uvolnění bytu v DS -  výpověď.

Byla podána výpověď z nájmu bytu paní Mandousovou. Byt je volný k nastěhování.

7.   Výběrové řízení na vytápění v pohostinství.

Příští týden proběhne prohlídka pohostinství v Rájci s projektantem, který navrhne řešení vytápění sálu a 
budovy pohostinství. Po předložení projektu bude vyhlášeno výběrové řízení na opravu topení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje vyhlášení výběrového řízení na vytápění v pohostinství v Rájci po
zpracování projektu.

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno

8.   Výběrové řízení na opravu cest.

V roce 2016 budou provedeny opravy cest -  zpevnění podkladu a příprava na asfaltový povrch, který bude 
dle potřeby proveden v následujícím roce. Dále budou provedeny opravy děr na obecních komunikacích.. Na
opravu cest bude vyhlášeno výběrové řízení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje  vyhlášení výběrové řízení na opravu cest. 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti  0 Zdrželi se 10
Usnesení č. 4 bylo schváleno

9.   Projednání způsobu pronájmu bytů v DS.

Z řad nájemníků byl  vznesen dotaz na prodlužování nájemních smluv v domě pro seniory.  Smlouvy na
obecní byty se prodlužují pololetně. V případě, že se bude jednat o osobu v cílové skupině, může po druhém
prodloužení požádat o změnu smlouvy na dobu neurčitou, každý případ bude projednáván jednotlivě OZ.

10. Problematika svozu odpadů – informace.

Byly podány informace ohledně nárůstu cen za ukládání komunálního odpadu na skládkách z 500,- Kč až na
1400,- Kč za tunu směsného odpadu. Bude nutné provést osvětu obyvatel a navýšení počtu svozových míst
na tříděný odpad, aby bylo třídění odpadu účinější a netříděný odpad by byl v menším množství. 
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11. Různé

a) Vodovod – věcné břemeno
Pro zakreslení vodovodu na pozemku č.609/2 v k.ú.Černava, tak aby mohla obec na náklady 
dotčených obyvatel zřídit věcné břemeno k pozemkům v majetku obec objedná geodeta pan Buchta 
a kontaktní osobou bude pan Míšek. 

b) Kulturní akce
 Přednáška pana Wiesera

Vzhledem k nevyhovujícímu termínu budou panu Wieserovi nabídnuty náhradní termíny a následně
pak upraveny informace pro obyvatele.

 Velikonoční výstava
Zahájení 27.3.2015 16:00 h.  Přípravu výstavy zajistí Milena Částková ve spolupráci s ostatními. 
Ostatní sraz v 15:30.

c) Žádost o přidělení bytu
Byla doručena žádost o přidělení bytu v DS slečnou Michaelu Muselovou.

 Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Černava schvaluje přidělení bytu slečně Michaele Muselové.  
Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
 
d) Info DS
Konala se druhá schůze nájemníků a byly podány informace z tohoto jednání.

e) Internet na OÚ
Došlo ke změně poskytovatele internetového připojení pro obecní úřad z důvodu nevyhovujících 
podmínek. 

f) Smlouva o prodeji pozemku
Zastupitelé projednali správnost a platnost smlouvy o prodeji pozemku, respektive o podmínkách 
prodeje a financování zaměření.

g) Kontejnerové stání pro tříděný odpad v Kobelci
Vzhledem k tomu, že stojí kontejnery na kopci je nutné vyrobit zábranu proti posunu kontejnerů 
dolů z kopce v případě zesílení větru. Toto zajistí Kobelecký spolek v rámci brigády 19.3. 2016.
Dále je nutné upozornit firmu AVE, aby zajistila pravidelný vývoz těchto kontejnerů.

h) Termín na konání následujícího zasedání OZ byl stanoven na 6.4.2016

V Černavě 7.3.2016 Zapsala: Zuzana Šťastná

-----------------------------------
Ing. Josef Krouza starosta obce

----------------------------------- ---------------------------------
                    Edwin Trapp – ověřovatel             Jana Průšová -  ověřovatel

Vyvěšeno:_________________ Sejmuto:__________________
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